АКАФІСТ
до святого Великомученика і Цілителя
Пантелеймона
КОНДАК 1
Вибраний страстотерпче Христовий і лікарю благодатний, задармо
подаєш недужим зцілення, піснями восхваляемо тебе, заступника
нашого. А ти, що маєш дерзновения до Господа, від усяких бід і недуг
визволяй нас, що з любов’ю до тебе кличемо:
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.

ІКОС 1
Ангелом земним і чоловіком небесним знаємо тебе, славний
Пантелеймоне: ангельською бо непорочністю і мучеництвом
прикрашений, переселився єси від землі на Небо, то ж там, із Ангелами
і всіма святими, стоячи перед Престолом Господа слави, молися за нас,
земних, що шанують тебе величаннями цими:
Радуйся, світлосте благочестя;
Радуйся, преславний світильниче Церкви;
Радуйся, мучеників пречесних прикрасо;
Радуйся, вірних в непохитному терпінні утвердження;
Радуйся, юності превисокая похвало;
Радуйся, поборниче Христовий, у мужності нездоланний;
Радуйся, бо виростав ти у світі, а над світом явився;
Радуйся, ангеле в тілі, що смертних перевершуєш;
Радуйся, небожителю всеблаженний;
Радуйся, божественного розуму вмістилище;
Радуйся, бо тобою віра возвисилася;
Радуйся, бо тобою неправда низверглася;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.

КОНДАК 2
Побачивши тебе, посудиною вибраною, полюбив Владика душі
твоєї доброту. Ти бо всякою земною приємністю і славою знехтувавши,
вінцем мученицьким забажав єси прикраситися, зранений
Божественною любов’ю, натхненно співаючи: Алилуя.

ІКОС2
Розум богодухновенний маючи, о доблесний воїне Пантелеймоне,
здивував ти царя Максиміана мужністю душі твоєї і словами, що ними
дерзновенно проповідував єси Христа. Тим то, похваляючи
дерзновения твоє, промовляємо тобі:
Радуйся, бо ти погрозами Максиміана знехтував;
Радуйся, бо ти порадам нечестивих не покорився;
Радуйся, насадження правдивого богопочитання;
Радуйся, викорінення демонського служіння;
Радуйся, бо ти шаленство мучителів виявив;
Радуйся, бо ти ідольську спокусу переміг;
Радуйся, бо ти розігнав нечестивих збіговисько;
Радуйся, бо ти перемінив тлінне на небесне;
Радуйся, собесідниче безтілесних ангелів;
Радуйся, співликувателю багатостраждальних святих;
Радуйся, бо тобою сатана посоромлений;
Радуйся, бо тобою Христос прославлений;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК З
Силою Вишнього, дарованою тобі, і міцним терпінням твоїм
обезсилив єси нахабство мучителя, мужній переможцю: вогню, звірів,
колеса, ти не злякався і мечем обезглавлений, вінець перемоги прийняв
єси від Христа Бога, співаючи Йому: Алилуя.

ІКОС 3
Маючи, найдорожчі мощі твої, як скарб превеликий, храм наш,
богомудрий страстотерпче, від цього радістю наповнюється і, любов’ю
оспівуючи дану тобі від Бога благодать зцілення, подячно кличе тобі:
Радуйся, Никомидїї світильниче всесвітлий;
Радуйся, страже неусипний, храмів, що тебе шанують;
Радуйся, бо тобою охололо безбожництво;
Радуйся, бо тобою зросло богопізнання;
Радуйся, світла страстотерпців славо;
Радуйся, радісне православних слухання;
Радуйся, благодатне джерело зцілення;
Радуйся, дарів велике вмістилище;
Радуйся, миро пахуче, що душі пахощами наповнює;
Радуйся, бо помагаєш ти всім, хто кличе тебе;
Радуйся, бо сліпим ти зір даруєш;
Радуйся, бо кульгавим ти добру ходу влаштовуєш;
Радуйся, Великомученице і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 4
Бурею помислів багатобожжя одержимий, нечестивий цар
збентежився, коли довідався від заздрісних тобі лікарів, що всяку
невиліковну недугу зціляєш ти іменем Христа. Ми ж, з радістю
славлячи дивного в тобі Бога, співаємо Йому: Алилуя.
ІКОС 4
Почувши никомидійські люди про велике співчуття твоє до
страждаючих, і про те, що задармо лікуєш ти від усякої немочі,
поспішили всі до тебе, з вірою у лікуючу благодать, в тобі сущу, і,
отримавши швидке зцілення від усяких недуг, прославляли Бога і тебе
величали, всемилостивого цілителя свого, взиваючи тобі:
Радуйся, помазаний миром благодаті;

Радуйся, храме Бога освячений;
Радуйся, велика благочестивих славо;
Радуйся, тверда для тих, що озлоблюють стіно;
Радуйся, бо ти мудрих перевершуєш розумом;
Радуйся, бо ти вірних думки осяваєш;
Радуйся, Божественних дарів вмістилище і джерело різноманітних
для нас милостей Господніх;
Радуйся, скорий помічнику стражденним;
Радуйся, обуреваємих пристановище;
Радуйся, заблудлих наставниче;
Радуйся, бо хворих задармо лікуєш ти;
Радуйся, бо щедро подаєш ти зцілення;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.

КОНДАК 5
Чудо преславне сотворив тобою Господь, коли через служителя
Свого Єрмолая призвав тебе у предивне Своє світло. Єхидною бо
великою вкушене померле дитя, по молитві твоїй до Христа, тут же
ожило і встало здорове. Тому, пізнавши Життєдавця всіх Істинного
Бога, з твердою вірою заспівав ти Йому: Алилуя.
ІКОС 5
Побачив світ сліпий, коли до нього з призиванням імені
Христового доторкнувся єси ти, славний. Єрмолаєм бо пресвітером
просвічений, відкинув батьківське багатобожжя, прийняв ти
материнське благочестя, ним же і батька просвітив єси. Заради цього
тобі, славному угоднику Божому і чудесному лікарю, взиваємо:
Радуйся, бо до Бога велику ревність маєш;
Радуйся, завжди палаючий вогню Божественної любові;
Радуйся, діяльний послушниче священних повчань Єрмолая;
Радуйся, бо послідував ти порадами матері твоєї Єввули;

Радуйся, бо все роздав єси і Христа придбав;
Радуйся, бо ти любов до світу любов’ю Божою переміг;
Радуйся, бо замість насолод світу, за Христа люті страждання
прийняв єси;
Радуйся, бо спільником став єси Страстей Христових;
Радуйся, бо перемогу здобув ти над всіма пристрастями;
Радуйся, бо прикрасився благодатним безпристрастям;
Радуйся, бо наповнюєш радістю всіх, хто вдається до тебе;
Радуйся, бо задармо зцілюєш всіх благодаттю Христовою;
Радуйся, Великомученице і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 6
Проповідником істини явився просвічений тобою тілесно і
духовно сліпець: бо подібно до євангельського сліпця, дерзновенно
перед всіма визнав Світло Істинне - Христа, що просвічує всяку
людину, докоривши нечестивому цареві і богів поганських
зневаживши, через страту мечем зійшов до немеркнучого світла на
Небесах співати Богу: Алилуя.
ІКОС 6
Зі світлим лицем ставши перед судилищем царевим, дерзновенно
взивав ти, преблаженний, щоб усім було чути: всецілюща сила моя і
слава - це Христос, Істинний Бог, Владика всіх, що мертвих воскрешає і
всяку недугу відганяє. За таке сповідання, ублажаючи тебе,
промовляємо:
Радуйся, уста громогласнії Божества Христового;
Радуйся, язиче медоточний, що сповіщає Його Домобудівництво;
Радуйся, проповіднику найвищого Богослів’я;
Радуйся, мудрий сіячу благочестя;
Радуйся, солодкозвучна віри сопілко;
Радуйся, славний проповідниче Православія;
Радуйся, бо перед смертю явив ти дивне;

Радуйся, бо після смерті звершуєш чудесне;
Радуйся, споглядальниче слави Христової;
Радуйся, бо ти вислуховуєш всіх, хто молиться тобі;
Радуйся, бо подаєш ти милість твою всім, хто потребує її;
Радуйся, заступниче, що подаєш блага всім, хто шанує пам’ять
твою;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.

КОНДАК 7
Миро вилилося на душу твою, богомудрий цілителю, від
Утішителя Духа, тому після смерті пречесні мощі твої, пахощами
своїми страстей злосморід відганяючи, зцілення подають всім, хто з
вірою співає Богові: Алилуя.
ІКОС 7
Коли побачили почитателі ідолів багатолітньо розслабленого, що
молитвою твоєю, святе, воздвигнутой був і ходив, то багато хто з них
увірували у Христа; а жреці ж бісовські, заздрістю опановані,
підштовхнули царя на жорстокість. Тому тобі, що нещадно мучений за
Христа страждав і опалений був, з покорою кличемо:
Радуйся, бо насолодами земними ти знехтував;
Радуйся, бо від благ тлінних ти вищий;
Радуйся, бо всі принади світу цього у ніщо перетворив єси;
Радуйся, бо славу швидкоминучу від себе відкинув єси;
Радуйся, бо неуловимий ти перебував на спокуси Веліара;
Радуйся, бо переміг ти мучителів лукавства;
Радуйся, бо не пожалів ти за Христа життя свого;
Радуйся, бо ворогом явився ти ворожій плоті;
Радуйся, бо ти багатобожжя ширину притіснив;
Радуйся, бо ти божественною силою ідолів потоптав;
Радуйся, найгостріша стріло, що ворогів зранює;

Радуйся, предстоятелю, вірних заступниче;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 8
Предивно явився тобі Господь, підбадьорюючи і оберігаючи тебе в
муках за ім’я Його: бо в образі пресвітера Єрмолая, що розплавлене
олово, у яке вкинутий був єси, охолодив, і в морі відв’язав великий
камінь від шиї твоєї, вивів неушкодженого на землю. Ти ж знову,
представши перед царем , урочисто співав єси Христу Богу: Алилуя.
ІКОС 8
Весь мудрістю на Небеса поселяючись, і низу на землі сущих не
залишаєш, співперебуваючи з нами всечесними мощами твоїми,
великий страстотерпче Христовий, приймаєш від Господа і подаєш
просвічення і освячення усім, хто співає тобі:
Радуйся, премудрістю божественною наповнений;
Радуйся, Провидіння Божого за нас таїнниче;
Радуйся, богомудрих розумів насолодо;
Радуйся, боголюбивих душ розрадо;
Радуйся, пресвітлий Христовий бісере;
Радуйся, освячений душею і тілом;
Радуйся, бо ти у дворах первороджених на Небесах поселився;
Радуйся, бо ти у всеблаженних перебуваєш хоромах;
Радуйся, світла Троїчного споглядателю;
Радуйся, в молитвах до Бога теплий за нас предстоятелю;
Радуйся, бо просвічення душам подаєш;
Радуйся, бо скорботним утіху низпосилаєш;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 9
Всяка природа здивувалася, Пантелеймоне, сяйву у тобі благодаті і
багатству чеснот: ангелоподібній чистоті твоїй, великій мужності в

лютих стражданнях, міцній любові до Христа і великому
співстражданню до людей, що ними твориш преславне, щоб співати:
Алилуя.
ІКОС 9
Промовці багатомовні не зможуть достойно прославити борню
твою, славний добропобідниче, бо непобідимою силою Божою, юний
літами, переміг древнього лютого ворога і зневажив ідольську оману.
Ми ж, здивуванням переповнені, кличемо тобі:
Радуйся, радісне видіння Ангелів;
Радуйся, благоговійне здивування людей;
Радуйся, бо кров за Христа ти пролив і в смерті молоко виточив;
Радуйся, бо тіло за Нього ти мученичій смерті віддав;
Радуйся, ісповідництва правило;
Радуйся, доблесний воїне Царя царів;
Радуйся, бо ти володаря тьми переміг;
Радуйся, бо перемогою твоєю ти небесних і земних звеселив;
Радуйся, Горнього світу жителю блаженний;
Радуйся, дольного світу мудрий мандрівниче;
Радуйся, дерево, прикрашене плодами благодатних дарів;
Радуйся, бо носиш добропобідні віття;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 10
Співчуттям переповнений, як істинний послідовник подателя
милості Господа, чесний страждальне, Пантелеймоном (тобто,
всемилостивим) від Нього названий єси, на всіх, що прибігають до тебе
милість виливаєш, її ж і нам щедро виточуй, що за тебе співаємо Богові:
Алилуя.
ІКОС 10
Як стіну тверду знайшов тебе мучитель, ніякими муками

непобідиму, спокусився сокрушити кріпость твою зубами звірів і
лезами мученичого колеса, але і в цьому нічого не осягнув: бо сила
Христова лютість звірів усмирила, а страшне коло, що на ньому
крутилося тіло твоє, раптом розлетілося. То ж тобі, непереможному
страстотерпцю, кличемо:
Радуйся, чесне Христове вибрання;
Радуйся, непорочне Богові принесення;
Радуйся, твердий діаманте Церкви;
Радуйся, непохитний стовпе, що сягає до неба;
Радуйся, бо звірів видимих ти усмиряєш;
Радуйся, бо драконів невидимих ти сокрушаєш;
Радуйся, обагренний твоєю за Христа кров’ю змішаною
з молоком;
Радуйся, бо нев’янучі ти вінці приймаєш;
Радуйся, бо ти радість причинив Ангелам і людям;
Радуйся, прославлений Богом на небесах і на землі;
Радуйся, небожителю, що з мучениками ликуєш;
Радуйся, що насичуєшся лицезрінням Христа пресолодким;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 11
Пісню величну приносимо твоєму за Христа заколенню
священному, в ньому ж разом із кров’ю молоко витекло з тебе,
Великомучениче, і оливкове дерево, що під ним усіченний був єси,
наповнилося цілющими плодами. Тому Христу, що дивно прославляє
всіх, хто славить Його, тепло співаємо: Алилуя.
ІКОС 11
Світлосяйним променем був єси, богомудрий, тим, що у пітьмі
багатобожжя сиділи, провідниче до Сонця Правди Христа Бога, Йому
ж молися, щоб у світлі заповідей Його повсякчасно перебувати і нам,
що таке радісне тобі приносимо:

Радуйся, пресвітла зірко, що на мисленній тверді виблискуєш;
Радуйся, промене, що християнам світиш;
Радуйся, таємниче осяяний від Сонця Христа;
Радуйся, мудросте, що землю повиваєш;
Радуйся, оселе гарна Пресвятого Духа;
Радуйся, посудино пречесна, що виливає зцілення;
Радуйся, чистоти скарбнице;
Радуйся, милості тезоімениче;
Радуйся, Царства Небесного наслідниче;
Радуйся, вічної слави сопричасниче;
Радуйся, покровителю бідуючих у морі житейськім;
Радуйся, безсрібниче, що помагаєш всім, хто призиває
тебе з вірою;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 12
Благодаті багатство прийняв ти, преблаженний, за велику любов
твою до Христа Бога, Який і явив тебе багатоцілющим джерелом, що
задармо лікує душевні і тілесні хвороби всіх, хто звертається до тебе з
вірою і Богові співає: Алилуя.
ІКОС 12
Оспівуючи багатостраждальні подвиги твої за Христа, славний
страстотерпче, хвалимо довготерпіння твоє, величаємо мученицьку
кончину, шануємо і священну пам’ять твою, заступниче наш і
цілителю, і на похвалу тобі співаємо:
Радуйся, благочестя трубо благозвучна;
Радуйся, мечу, що посікає нечестя;
Радуйся, катований на дереві за Того, Хто розпростер руки свої на
дереві Хресному;
Радуйся, бо обпалений за Нього, ти облесливості піч погасив єси;
Радуйся, бо ранами твоїми ти ворогів уязвив;

Радуйся, бо кров’ю твоєю ти потоки ідольської крові висушив;
Радуйся, в кип’яче олово ввержений за Христа;
Радуйся, занурений за Ім’я Його у водах морських;
Радуйся, Провидінням Божим ти неушкоджений в них перебував;
Радуйся, бо через вогонь і воду мук ввійшов єси у спокій
Небесний;
Радуйся, бо виливаєш ти невичерпні потоки милості вірним;
Радуйся, благоспівчутливий лікарю, що благодать зцілення
подаєш;
Радуйся, Великомучениче і Цілителю Пантелеймоне.
КОНДАК 13
Цей кондак читається тричі (стоячи на колінах).
О багатостраждальний і предивний страстотерпче Христовий і
Цілителю наш Пантелеймоне! Милостиво прийми від нас це мале
принесення, від усяких недуг зціли нас, і заступництвом твоїм збережи
від ворогів видимих і невидимих, і від вічних мук визволитися нам
Господа умоли, щоб у Царстві Його повсякчасно співати: Алилуя.

а потім 1-й ікос: Ангелом земним...

МОЛИТВА
О, великий Христовий угодниче і преславний Цілителю,
Великомученице Пантелеймоне! Душею ти на Небесах перед
Престолом Божим стоїш і Триіпостасною Його славою насолоджуєшся,
тілом же і ликом святим на землі у Божественних храмах спочиваєш і
даною тобі від Бога благодаттю усілякі чудеса чиниш, споглянь
милостивим оком на людей, що стоять тут, і до чесної твоєї ікони
смиренно моляться і просять від тебе цілющої допомоги і
заступництва: піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і
виблагай душам нашим відпущення гріхів. Бо ми через беззаконня наші

не сміємо підвести очей наших до висоти Небесної, ані вознести голос
молебний до Його в Божестві неприступної слави, серцем сокрушенним
і духом смиренним тебе, заступника милостивого перед Владикою і
молитвенника за нас, грішних, призиваємо, бо ти прийняв єси
благодать від Нього недуги відганяти і пристрасті зціляти. Тому тебе
просимо: не знехтуй нами, недостойними, що молимось тобі і твоєї
допомоги потребуємо. Будь нам в печалях - утішителем, стражденним в
недугах лютих - лікарем, тим, хто в напастях перебуває - скорим
покровителем, очам незрячим - прозріння подателем, ссущим і
младенцам в скорботах - скорим помічником і цілителем; випроси всім
все, що для спасіння корисно, бо за твоїми до Господа Бога молитвами
отримавши благодать і милість, прославимо всякого добра Джерело і
Дароподателя Бога, Єдиного, що в Тройці Святій славиться, Отця, і
Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.

ВЕЛИЧАННЯ
Величаємо тебе, страстотерпче святий і Цілителю Пантелеймоне, і
шануємо чесні страждання твої, що за Христа перетерпів єси.

